Temadag for AMR og ledere
Tirsdag den 11. oktober 2022 - kl. 09.30-15.30
Sted: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17, Bygn. F, 5000 Odense

Kl. 09.30

Kaffe, te og brød

Kl. 09.55

Velkomst og præsentation af programmet
v/Lotte Kirk Hansen, Faglig Sekretær, Kreds Lillebælt

Kl. 10.00

Sammen former vi det gode arbejdsmiljø
v/Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne

Kl. 10.15

Jordemoder på arbejdspladsen
v/Ditte Gommesen, Jordemoder, PhD, Projektleder
Afd.D -Gynækologisk Obstetrisk OUH og Arbejds- og Miljømedicinsk
Klinik, OUH
Med udgangspunkt i forsøgsordningen ”Jordemoder på arbejdspladsen”,
vil der være gennemgang af formålet med denne forsøgsordning og
organiseringen af dette samt præsentation af resultater fra
forsøgsordningen.

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.15

Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane
v/Annette Jakobsen, Faglig Konsulent, Kreds Lillebælt
For et sundt og sikkert arbejdsmiljø er det vigtigt at forebygge, at
medarbejderne ikke bliver udsat for vold, trusler og chikane og ved at
have en konkret plan for, hvordan de hændelser, der kan opstå,
håndteres bedst muligt.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.15

Arbejdsglæde
– hvad er det og hvordan skaber du mere af den?
v/Arlette Bentzen, Ekspert i arbejdsglæde, Arbejdsglæde nu
Undersøgelser viser, at når du har arbejdsglæde - har du mere overskud,
er mindre syg, mere motiveret, engageret og har mere livsglæde i livet
generelt.

Samtidigt klarer arbejdspladser med glade medarbejdere sig meget
bedre end dem uden.
Men hvordan skaber man mere arbejdsglæde? Hvordan fastholder man
arbejdsglæden i en tid med forandringer og travlhed? Hvad skal der rent
faktisk til for at skabe en glad succesfuld arbejdsplads og et godt
arbejdsliv?
Vi skal alle have mulighed for at skabe nogle fantastiske resultater der
gør en meningsfuld forskel - vi skal gå på job og være stolte af det
arbejde vi udfører. Men vi kommer ikke i mål uden at vi har arbejdsglæde
– vi skal stå sammen, hjælpe hinanden – og spille hinanden bedre og
derved skabe de gode resultater med gode relationer.

Kl. 14.15

Pause

Kl. 14.30

Fortsat - Arbejdsglæde
– hvad er det og hvordan skaber du mere af den?
v/Arlette Bentzen, Ekspert i arbejdsglæde, Arbejdsglæde nu

Kl. 15.15

Opsamling og tak for i dag
v/Lotte Kirk Hansen, Faglig Sekretær

Tilmelding
Af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig senest den 3. oktober 2022 via arrangementer på
hjemmesiden eller sende en mail til lillebaelt@sl.dk.
Er den ene af jer ikke medlem af Socialpædagogerne, skal I begge tilmelde jer via mail til
lillebaelt@sl.dk eller kontakte sekretariatet på tlf. 72486400.
Ved tilmelding via mail eller pr. tlf. skal oplyses fulde navn og mail på både AMR og Leder.

Pris:
Medlemmer af Socialpædagogerne: Gratis
Ikke medlem af Socialpædagogerne: kr. 389,00

